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Rodinný dům se nachází ve vesnici Pikovice v obci Hradištko na levém břehu řeky Sázavy a je navržený tak, aby 
spňoval požadavky pro bydlení manželského páru ve středním věku s dvěma dětmi ve věku 8 a 12 let.  Jedná se 
o pracovně vytížený pár a je tedy nutností, aby rodina vlastnila dva automobily a mohla tak dopřát určitý komfort. 

ProstoryProstory pro bydlení jsou rozděleny do dvou zón podle pater. Princip zónování je založen na možnosti přístupu. 
První patro je přístupné pouze rodině, zatímco druhé všem. Vzhledem k pracovní vytíženosti je to praktické a 
umožňuje to  libovolný relax každého člena rodiny, přičemž prostory pro bydlení jsou odhlučněny od stezky a 
otevírají se směrem k východu. Rodinný dům se snaží umocnit svou dominantu v terénu a navázat na něj svou 
členitostí.

Stavební parcela  je ve svahu a otevírá se vůči severní straně, kde se nachází průhled na řeku Sázavu. 
Vzhledem k využitelnosti území je stavební parcela vhodnou volbou pro rodinu s dětmi.

The family house islocated in the villageof Pikovice in the village of Hradištko on the left bank on the Sázava The family house islocated in the villageof Pikovice in the village of Hradištko on the left bank on the Sázava 
river, and it isdesigned to comply the requirements for a middle-aged couple with two children aged 8 and 12 
years. The couple is heavy workload so it is necessary for the family to own two cars and possibility to enjoy 
some comfort in the house. 

Living areas are divided into two zones according to the floors.Living areas are divided into two zones according to the floors. The principle of zoning is basedon possibilities 
of access.The first floor is accessible only to the family, while the other to everyone. Considering the workload, 
it is practical and allows forany relaxation of every member of the family, the living parts being silenced from the 
trail and opening to wards the exit. The family house is trying to increase its dominance in the terrain and build 
on it with itsarticulation. 

The building plot is on a slope and opens to the northern side where can be seen the Sazava River. Due to the 
usability of the area, the building plot is a suitable choice for a family with children.
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- Jedná se o rodinný dům pro běžnou českou rodinu. Plošné i prostorové parametry jednotlivých místností by 
tedy měli být přiměřené a hospodárné

- Preferována je kontextuální stavba, respektující krajinný ráz i lokální zastavěnost daného území, mšla by být 
ovšem provedena ovšem se soudobým architektonickým detailem a technickým řešením

- Možný je návrh stavby z alternativních materiálů

- Zónování dispozice domu na společenskou a soukromou část

- Součástí návrhu domu bude i základní rozvaha řešení zahrady/ostatních nezastavěných částí pozemku

Pán domu: věk 38 letPán domu: věk 38 let
- Vytížený manager pro obchod v úspěšné firmě

Paní domu: věk 34 let 
- Pracuje v laboratoři v Praze, kam pravidelně dojíždí

Ostatní členové domácnosti:
- dvě děti: věk 8 a 12 let

Zvěř:
Rodina nevlastní žádná zvířataRodina nevlastní žádná zvířata

společenská část domu:

- Obývací pokoj zvlášť s kuchyňským a jídelním koutem
- Velká venkovní terasa vhodně propojená se společenskou částí domu v 2.NP  určená pro venkovní
 pobyt v letních měsících
-
 Přání investora:  ,,chceme krb,jako dekoraci ‘’-může sloužit i jako rezerva topení
                        ,,chceme oddělenou koupelnu v ložnici’’
            ,,rádi bychom měli jako ústřední bod interiéru velká okna na sever s výhledem na řeku’

Soukromá část domu:
- Rodičovská ložnice
- Samostatná koupelna rodičů
- Samostatné pokoje dětí
- Koupelna přístupná z chodby

Zázemí domu:Zázemí domu:
- Samostatná spíž přístupná z kuchyně
- Kryté zádveří
- Předsíň
- Technická místnost
-  Prádelna
- Technické schodiště
-- úložné prostory jako součást garáže
- Garážové stání vymezené pro dva automobily

Přání investora:    ,,chceme topit čerpadlem - nechceme rekuperaci’’
             ,,máme rádi přirozené větrání a dostatek prosklených ploch’’
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Celý koncept vychází z potřeby realizovat rodinný dům pro 4 člennou rodinu s 
vlastní garáží,který bude dostatečně vysoký, tak aby splňoval veškeré požadavky 
na OTP i hygienu.Hlavním důvodem požadované výšky objektu je výhled na 
malebnou krajinu rozprostírající se na severní straně od řešeného území.

RodinnýRodinný dům má tvořit příjemné zázemí pro rodinu s dětmi. Rodinný dům, který je 
umístěný na horní části pozemku z důvodu orientacie světových stran a jímání co 
nejvíce světla z jižní strany i za nevýhody, že se jižní strana svažuje do kopce, kde 
se nachází hranice pozemku. Hmoty se vzájemně kopírují a vytvářejí dojem 
vzájemného prolnutí. 

HlavníHlavní objekt je navržen ze železobetonu tl. 200 mm se zateplením v 150 mm a 
povrchovou úpravou pohledové betonové stěrky. Střecha objektumá sklon v úhlu 
9° a je pojednána tmavou falcovanou střešní krytinou. Stropní konstrukce je 
navržena jako železobetonová deska uložená na obvodovém nosném zdivu a 
pnutá jednosměrně v kratším rozpětí.

NaNa pozemku se nachází dva stávající stromy, které je nutno zachovat. Stavba RD 
je navržena pro jednogenerační bydlení čtyřčlenné rodiny, která má garážové stání 
pro 2 automobily. Z průzkumu širších vztahů k okolí bylo zjištěno, že toto místo je 
dokonalé pro potřeby rodiny, kdy lokalita s minimální okolní zastavěností umožňuje 
maximální využití okolí relaxaci.

  Objekt RD má v 1.NP světlou výšku 2600 mm, v 2NP 2600 mm a v podkroví 2500 
mm. Při vstupu vejdeme do proskleného zádveří, což je jediný prvek fasády, který 
se nachází na západní straně. Za zádveřím se nachází chodba, která rodinný dům 
spojuje v celek, součástí chodby je úložný knihovnicový systém, který je začleněn 
jako prvek interiéru. Po pravé straně od zádveří se nachází francouzské okno s 
možností výlezu ven z důvodu možnosti odklízení listí v méně přístupným zákoutí 
zahrady.
. . 

Interiér je navržen v dřevěném stylu, tak aby se umocnilo 
teplo domova a všichni získali pocit jistoty a bezpečí. Z 
hlediska využitelnosti plochy se jedná o menší obývací pokoj 
jehož středobodem je zavěšený krb, jak si přál investor 
stavby.

Součástí interiéru jsou také moderní křesla na nožičkách 
sladěné do barev kůže  v kombinaci s krbem.

SkrzSkrz velké prosklené plochy v 2.NP je možnost výhledu na 
řeku Sázavu, přesně dle zadaných požadavků investora. 
Tato část interiéru směřuje na sever, sverovýchod.

. 
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Pikovice jsou vesnice nacházející se na levém břehu řeky Sázavy, přibližně 3 km před jejím soutokem 
s Vltavou. Tvoří jednu ze dvou místních částí obce Hradištko (okres Praha – západ) v okrese Praha – 
západ ve Středočeském kraji. Pikovice nemají vlastní katastrální území, a tak spadají do katastrálního 
území Hradištko pod Medníkem o rozloze 11,9 km2. Nejbližší město s vyšší občanskou vybaveností je 
Praha vzdálená 30 km, a tak jediná veřejně dostupná doprava je řešena autobusovou linkou Pražské 
integrované dopravy.

VV oblasti u Pikovic se nachází kopec Medník (417 M.N.M.), který je od roku 1933 chráněný jako národní 
přírodní památka. Je to právě rezervace Medník, kde se vyskytuje ojedinělé naleziště rostliny kandík psí 
zub, která je i ve znaku obce Hradištko. Lokalita se od prvopočátku jeví jako velice klidná a čistá, což je 
lákadlem mnohých vodáků, kteří se zde schází rok co rok.Jak již bylo předesláno, lokalita nabízí, za 
předpokladu určité soběstačnosti jednečnou možnost klidu a soukromí. Silně těží z čistoty životního 
prostředí,jež je daný především polohou mezi jedlovými, smrkovými a dubovými porosty. Důležitou limitou 
tohototohoto území je Pikovický ostrov jedná se totiž o cenný biotop. Z toho důvodu je i jeho využití pro rekreační 
účely velmi omezeno.

První historicky dochovaná zmínka o pikovické části dnešního Hradištka je ze dne 27.března 1571, kdy 
Jan ze Šternberka prodal Jiříkovi Slepotickému za 2350 kop pražských „ves Sázavu, ves Pikovice, Louky, 
Podloučí, Měchenice, městečko Štěchovice, Brunšov, dvůr Třebenice, ves Hradiště a poplužní dvůr 
Chotouň“. Dále přecházelo vlastnictví Pikovic společně s ostatními částmi obce z ruky do ruky buď 
dědictvím, nebo spekulační koupí. Obrat nastal 13. října 1638, kdy celé území získal pro Strahovský 
klášter opat Kryšpín Fuk, známý svým významným projektem splavnění Vltavy. Po roce 1848, kdy byla 
zrušena robota, žilo v chalupách a domcích 132 obyvatel. (Na Hradištku 264 a na Brunšově 267). V té 
době byly Pikovice již součástí samostatné obce Hradištko.době byly Pikovice již součástí samostatné obce Hradištko.

VLAKOVÁ STANICE          UBYTOVÁNÍ                 CUKRÁRNA, KAVÁRNA, ČAJOVNA
(Petrov u Prahy)            (pension Feo)                (Božena Kryštůfková)

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA      TÁBOŘIŠTĚ PIKOVICE           RESTAURACE A POHOSTINSTVÍ
(Hradištko,Pikovice,most)        (kemp)                    (Restaurace U Dolejších)
(Hradištko,Pikovice, obec)                              (Restaurace nNa růžku)
                                           (Restaurace u Kelímka)
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                                           (Restaurace u Kelímka)



Ves Pikovice náležící obci Hradištko, má mimořádně příznivé podmínky pro cestovní ruch a je 
vyhledávanou rekreační oblastí již od začátků turistiky v 19. století. Harmonicky utvářená krajina se 
zachovalými ekologickými funkcemi formovaná dlouhodobou činností člověka s významným podílem 
přírodě blízkých lesních, skalních, lučních a vodních ekosystémů a na ně vázaných vzácných a zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, s významným zastoupením dřevin rostoucích mimo les a řadou
kulturních a historických památek a souborů lidové architektury, dotváří charakteristický ráz této krajiny.

ÚzemíÚzemí Pikovic se nachází v Česko-moravské soustavě, v oblasti Středočeská pahorkatina, v celku 
Benešovská pahorkatina, podcelku Dobříšská pahorkatina, ve Štěchovické pahorkatině – řeka Sázava – 
nadregionální biokoridor zaujímá s přilehlými břehy na území obce 42 ha – vrch Medník – 416 m – 19 ha 
– ekologicky významný krajinný prvek je regionální biocentrum, zvláště chráněné území (MCHÚ), od 
r.1933 Národní přírodní památka, splňuje zájmy státní ochrany přírody.

Zlatonosná Sázava protékající jílovským pásmem poskytovala vzácný žlutý kov odnepaměti - podle 
pamětníků v Pikovicích bývala i cihelna, která nejspíš vyráběla z místní jílovité hlíny.
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Právě z tohoto pohledu je možné vidět hlavní dominantu celé stavby a sice zastřešené zádveří spojující 
1.PP s 1.NP. Jedná se o vykonzolovaný ISO nosník, který na první pohled dodává konstrukci lehkost a 
díky němu můžeme využít velkorozměrových prosklených ploch.

Dalším zcela vyditelným prvkem je tvar celé stavby jež kopíruje krajinný ráz okolí. pomocí pultové střechy, 
která je ve sklonu 9°. 

A v neposlední řadě jsou zde vyzdvihnuty prosklené plochy, které svým charakterem umožňují průhledy 
do okolí směrem k řece Sázavě.
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Interir je doplněn o prvky nacházející se v nedaleké blízkosti. Právě tím se snažím navázat na prolnutí 
interiéru s exteriérem. Středobodem místnosti je zavěšený krb, u kterého se schází celá rodina jak tomu 
bývalo odjakživa. Představuje tedy hodnoty rodiny a pocit spolupůsobení jako celku, jak se traduje již od 
pravěku. Právě proto je umístěn zde ve společné místnosti. 

Tento náhled dále poukazuje na tepelnou pohodu v průběhu zimních měsíců, kdy celá rodina tráví téměř 
všech čas doma. 
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,,ZÁVĚREM BYCH RÁDA PODĚKOVALA SVÉMU VEDOUCÍMU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE DOC.ING.ARCH. LADISLAVU TICHÉMU,CSC.
ZA JEHO RADY, CENNÉ INFORMACE, ALE PŘEDEVŠÍM ZA TRPĚLIVOST PŘI VÝVOJI CELÉHO PROJEKTU.’’
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